
BEROEPS- 
AANSPRAKELIJKHEID



RUIME DEKKING 

Met de Allianz Beroepsaansprakelijkheidsverzekering  

beschermt u zich tegen aanspraken voor fouten die 

voortvloeien uit uw werk of advies én die leiden tot 

vermogensschade bij derden. Het kan daarbij gaan om 

fouten door uzelf, maar ook door anderen die onder uw 

verantwoordelijkheid werken. 

VOOR ALLE BEROEPSBEOEFENAREN

Vaak is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering een 

voorwaarde bij aanbestedingen of het aangaan van een 

overeenkomst. En voor een aantal beroepsgroepen is 

een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zelfs verplicht: 

advocaten, architecten (BNA) en accountants (RA en AA). 

Maar eigenlijk kan geen enkele (vrije) beroepsbeoefenaar 

zonder een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 

DE KENMERKEN VAN DE ALLIANZ 
BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Als een fout tot een schadeclaim leidt, wilt u zich 

verweren. Naast de geleden schade vergoedt de 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ook de kosten 

van juridische bijstand en verweer. 

HOE GOED BESCHERMT 
U UW PRAKTIJK? 

Als professional wilt u het beste resultaat voor uw klant. Maar hoe 
goed u ook bent en hoe zorgvuldig u uw werk ook doet, ook u kunt 
een fout maken. Of uw opdrachtgever benadelen. Als dat leidt tot 
vermogensschade en u daarvoor aansprakelijk gesteld wordt, kan 
een claim uw praktijk in gevaar brengen. Dat voorkomt u met de 
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Allianz in Nederland. 

VOOR WIE?

Allianz Beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
is onder andere geschikt voor:
•  Accountants  
• Adviseurs
• Advocaten
• Architecten 
• Interim-managers
• Ingenieurs
• ICT’ers 
• Schade-experts



ALLIANZ

Allianz biedt organisaties en ondernemingen oplossingen 

voor risico‘s die voortvloeien uit hun activiteiten. Door het 

brede assortiment en de ruime keuze in dekkingen kunt u 

uw verzekering altijd volledig naar eigen wens samenstellen. 

Uw verzekeringsadviseur is u daarbij graag van dienst.

Allianz maakt deel uit van de internationale Allianz Group, 

een van de grootste financiële dienstverleners ter wereld met 

ruim zestig miljoen klanten in meer dan zeventig landen.

INTERESSE?

Wilt u meer weten over de verzekeringen van Allianz? 

Kijk op www.allianz.nl of neem contact op met uw 

verzekeringsadviseur. 

SERVICE

Voor meer informatie over deze verzekering kunt u contact 

opnemen met uw verzekeringsadviseur of met Allianz.  

Wij helpen u graag verder. In onze dienstverlening stellen  

wij uw belang voorop. Toch kan het gebeuren dat u niet 

tevreden bent over onze service. 

Heeft u een klacht over onze producten of diensten,  

dan vragen wij u deze eerst aan ons voor te leggen. 

Vindt u onze reactie onvoldoende, dan kunt u terecht bij:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Postbus 93257

2509 AG Den Haag

www.kifid.nl

DE VOORDELEN VAN DE ALLIANZ 
BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDS-
VERZEKERING

• Dekking die is afgestemd op uw 
beroepsrisico’s  en wensen 

• Advies over het beperken van uw risico’s
• Juridische bijstand en verweerkosten 

meeverzekerd
• Juridische ondersteuning bij een aanspraak
• Snelle en efficiënte schadebehandeling



 

Allianz Nederland Schadeverzekering
is een onderdeel van Allianz Benelux N.V. 

Coolsingel 120
Postbus 761, 3000 AT Rotterdam

AFM nummer 12042158
Inschrijfnummer KvK 59395435

www.allianz.nl
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